Kraków, dn. 15 marca 2019 r.

REGULAMIN PROMOCJI
„Przyłącze bez VAT-u”
I. Postanowienia ogólne.
1. Organizatorem promocji „Przyłącze bez VAT-u”, jest Blue Gaz Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie
przy al. Pokoju 1, 31-548 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie,
XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000362767,
NIP 6722061416, REGON 320883204, zwany dalej „Organizatorem”.
2. Promocja zostanie przeprowadzona na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Promocja zostanie przeprowadzona na zasadach przewidzianych w niniejszym regulaminie,
zwanym dalej „Regulaminem”.
4. Regulamin dotyczy Promocji „Przyłącze bez VAT-u”, zwanej dalej „Promocją”.

II. Czas trwania Promocji.
1. Promocja trwa od 15.03.2019 r. - 20.04.2019 r.
2. Organizator ma prawo przedłużyć czas trwania Promocji na dalszy czas określony.

III. Zasady uczestnictwa w Promocji.
1. Uczestnikami Promocji mogą być osoby fizyczne będące konsumentami w rozumieniu art.
221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeksu Cywilnego, osoby prawne lub osoby fizyczne
prowadzące działalność gospodarczą, które:
- są zainteresowane przyłączeniem się do sieci gazowej Blue Gaz Sp. z o.o. w Gminie Łeba,
Gminie Mieścisko, Gminie Mrozy, Gminie Kałuszyn, lub Gminie Cegłów, a wykonanie
przyłącza będzie możliwe ze względów technicznych i/lub ekonomicznych,
- zostaną zakwalifikowane do grupy taryfowej W1, W2,
- do dnia 20.04.2019 r. podpiszą z Organizatorem umowę o przyłączenie do sieci gazowej
oraz umowę kompleksową dostarczania paliwa gazowego,
zwani dalej „Uczestnikami”.
2. Uczestnikami nie mogą być pracownicy Organizatora.

IV. Przedmiot Promocji.
1.

Organizator w ramach Promocji udziela rabatu na przyłącze gazowe w wysokości 23%
liczonego od ceny netto. W ramach Promocji Uczestnicy mają możliwość skorzystania
z promocyjnej ceny przyłączenia do sieci gazowej Organizatora, która wynosi:
- przy przyłączu gazowym do 15 metrów, bazowy koszt: 1 400 zł brutto,

2.

- przy przyłączu gazowym o długości większej niż 15 metrów, bazowy koszt: 1 400 zł brutto
+ 60 zł brutto za każdy dodatkowy metr.
W celu skorzystania z Promocji i podpisania umowy na warunkach wskazanych w Promocji
zapraszamy do:
- Gazowego Biura Technicznego dla miejscowości Łeba przy ul. 11 Listopada 2E w Łebie, które
czynne jest w poniedziałki i wtorki od 7:30 do 11:30, w środy i czwartki od 13:30 do 17:30,
piątki od 13:30 - 15:30.
- Gazowego Biura Technicznego dla miejscowości Mrozy, Kałuszyn i Cegłów przy ul. Pokoju 2
w Mrozach, które czynne jest w poniedziałki i wtorki od 08:30 – 12:30, środy i czwartki od
12:30-16:30, piątki od 13:30 - 15:30.
- w przypadku Gminy Mieścisko, prosimy o kontakt z przedstawicielem Organizatora – Panem
Grzegorzem Leśniewskim pod nr tel.: 666-557-952, lub e-mail g.lesniewski@novatek.pl

V. Postanowienia końcowe.
1.
2.
3.

4.

5.
6.
7.
8.

Udział w niniejszej Promocji nie wyklucza z udziału w innych promocjach i programach
organizowanych przez Organizatora.
Uczestnik może skorzystać z oferty przewidzianej w Promocji tylko raz.
Organizator ma prawo w każdym momencie trwania Promocji wykluczyć z udziału
w Promocji Uczestnika, w stosunku do którego powziął podejrzenie o działania sprzeczne z
prawem, bądź zasadami współżycia społecznego, sprzeczne z niniejszym Regulaminem lub
działania, które mogą godzić w jakikolwiek sposób w dobre imię, reputację oraz uzasadnione
interesy ekonomiczne i handlowe Organizatora.
Wszelkie reklamacje związane z Promocją należy zgłaszać Organizatorowi na adres: Blue Gaz
Sp. z o.o., Biuro Obsługi Klienta, al. Pokoju 1, 31-548 Kraków, na piśmie wraz z dokładnym
opisem reklamacji oraz jej szczegółowym uzasadnieniem, w nieprzekraczalnym terminie 7 dni
od zaistnienia podstaw reklamacji, nie później jednak niż w terminie 30 dni od dnia
zakończenia Promocji. Wszelkie reklamacje związane z Promocją rozstrzygać będzie
Organizator w terminie 14 dni od ich zgłoszenia w zgodzie z Regulaminem oraz powszechnie
obowiązującymi przepisami prawa.
Przystępując do Promocji Uczestnik wyraża zgodę na treść niniejszego Regulaminu
i zobowiązuje się przestrzegać jego postanowień.
Niniejszy Regulamin jest dostępny przez cały czas trwania Promocji do wglądu w siedzibie
Organizatora oraz na stronie internetowej Organizatora www.bluegaz.pl.
W zakresie nieuregulowanym Regulaminem zastosowanie znajdują powszechnie
obowiązujące przepisy prawa.
Organizator może dokonać zmiany Regulaminu notyfikując ją z 7-dniowym wyprzedzeniem na
stronie internetowej Organizatora www.bluegaz.pl przy czym wszelkie zmiany Regulaminu
nie mogą naruszać praw Uczestników nabytych w czasie obowiązywania Regulaminu
w poprzednim brzmieniu.

